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وضعیت مطالعات کودکی در ایران با درآمدی بر تسلط رویکرد حقوقی و آسیب شناسانه
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چکیده
پژوهش حاضر به دنبال تحلیل وضعیت مطالعات کودک و کودکی در ایران و یا تاریخچهه مطالعهات
کودکی در ایران است .در این راستا تالش برای شناسایی اولین مطالعات مربوط به کودک و کودکی
مورد توجه و به دنبال آن ،گزینش رویکرد تاریخی گریز ناپهذیر اسهت .ننهین اقهاامی یهک کهنش
مقاومتی در برابر دیاگاه های هژمونیک مسلط ،پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جهان اسهت و
می خواها هویت و ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نمایها؛ گهویی
می خواها جوامع مطرود و به حاشیه راناه شاه را به متن مطالعات کودکی بکشانا و صاای آنهها را
رساتر کنا .این موضوع ،به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع مهی کنها؛
زیرا این حق را برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتمها ی
برخوردار باشنا .کودکانی که حق دارنا ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشهین
جامعه آنها دارای اصالت و ا تبار باشا .رویکرد پژوهش حاضر ،کیفی -در زمانی و روش تحقیق نیهز
تحلیل اسنادی است .نتایج حاصل از پژوهش ،بیانگر وجود مطالعات کودکی به معنای کلی در طول
تاریخ ایران است .اما مطالعات جامعه شناسانه کودک و کودکی در ایران به یک دههه اخیهر بهر مهی
گردنا و معموالً مطالعات موجود در این حوزه ،به دلیل ام توجه پژوهشگران به بسترهای داخلی و
حافظه تاریخی جامعه ایران و همچنین توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثهار ترجمهه شهاه از جوامهع
دیگر ،به شات تحت تأثیر آثار و رویکرد های غیر بومی (با محوریت آثار انگلیسی و آمریکایی) است
که معموالً آسیب شناسانه و نهایتاً حقوقی هستنا .لذا جامعه شناسهی کهودک و کهودکی در ایهران،
نیازمنا توجه بیشتر بر اساس زمینه ها و حافظه تاریخی داخلی و نیز رویکرد حقوقی است.
واژگان کلیدی :مطالعات کودکی ،جامعه شناسی کودکی ،آسیب های کودکان ،حقوق کودک.
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دکتری تخصصی جامعه شناسی مسائل اجتما ی ،دانشکاه لوم اجتما ی ،دانشگاه تهران( .نویسناه مسئول)
M.shaban@ut.ac.ir
تاوین شاه بر اساس نتایج و یافته های رساله دکتری نگارنهاه بها نهوان «جامعهه شناسهی کهودکی در ایهران :ظههور و
دگردیسی» که در سال  1399به نوان رساله برتر در سطح کشوری مورد تجلیل قرار گرفت.
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مقدمه
کودک و کودکی مفهومی اجتما ی است و مطالعه آنها امری جامعه شناسانه است( .شعبان،1399 ،
 )205همان طور که بری مایال مطرح می کنا « :در رصهه مطالعهات کهودکی ،کهاام کتها هها و
نویسناگان تأثیرگذار بوده انا ،مسهأله ای اسهت مربهوط بهه زبهانی کهه آنهها اسهتفاده مهی کننها»،
نویسناگان و کتا های خاصی وجود دارنا که به طور منظم به آنها ارجاع داده شاه یا از آنها نقهل
قههول شههاه اسههت؛ ای هن آثههار شههامل مسههائل کههودکی ،1ویراسههته یهنس کههورترو  2و همکههاران در
1994میالدی ،مقاالت متعاد از لینا آالنهن 3در  1988و  1994مهیالدی ،و کتها مههم سهاخت و
بازساخت کودکی 4ویراسته آلیسون جیمز 5و آلن پروت 6در  1997میالدی ،هستنا؛ کهه آغهازگر و
سازناه تأثیری لمی بر مطالعات کودکی بوده انا .تمام کتا های تهأثیر گهذار بهه زبهان انگلیسهی
نوشته شاه و برخی از آنها به دیگر زبان ها ترجمه شاه انا .این موضوع نه تنها تأثیری جهانی بلکهه
اجباری از نوع آن جهانی دارد که پژوهش در مورد کودکان را در سراسر جهان شکل می دها .ایهن
موضوع ،بی خطر نیست زیرا نظریه های محلی کودکی در همین کشورها ماننا پنااشته ای رایهج و
تأییا های هنجاری مرتبط با کودکان برای سطح جهانی مطرح می شونا( .مایهال)83-90 ،2013 ،
در آثاری که جوامع مختلف را از منظر نگونگی مطالعات کودکی مورد مااقه قرار داده انها معمهوالً
جوامعی نون استرالیا ،برزیل ،فنالنا ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،هلنا ،رومانی ،انگلستان و ایاالت متحاه
مشاهاه می شونا؛ هر ننا که فضای مطالعات کودکی ،محاود به این ننا جامعه نمهی شهود ،امها
بسیاری از انایشمناانی که به بررسی وضعیت مطالعات کودکی در جوامع مختلهف پرداختهه انها از
جمله ،آناره تورمل در  2008میالدی ،دوریس بورنیاربرگر در  2010مهیالدی ،و بهری مایهال در
 2013میالدی ،این جوامع را بر اساس تولیاات لمی آنهها بهه نهوان پیشهگامان رصهه مطالعهات
کودکی در جهان معرفهی کهرده انها( .آالنهن ،1992 ،آالنهن ،1988 ،آلیسهون و همکهاران،1998 ،
آلیسون و آلن پهروت ،1997 ،مایهال ،2002 ،آلارسهون ،1995 ،آلارسهون و مهارو ،2004 ،پهروت،
 ،2002مایال)2013 ،
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تأسف بر انگیز است که با توجه به معیار تااوم نسبی پژوهش ههای مربهوط بهه کهودک و کهودکی،
برتری کشورهای غربی در گزینش جوامع ،آشکار اسهت .در حهالی کهه مطالعهه جوامهع آفریقهایی و
آسیایی ،ممکن است دانش ها و بینش های ارزشمنای در رابطه با تحوالت دیاگاه های هژمونیهک
جهانی پیرامون کودکی در سطح محلی ،به پژوهشگران ارائهه کنها( .بهولر نیهاربرگر-384 ،2010 ،
 )369بنابراین ،هیچ پژوهشگری نبایا خهود را محهاود بهه دیهاگاه ههای برخهی کشهورها در مهورد
کودکی کنا بلکه بایا با اتخاذ رویکردی بومی گرایانه به بررسی وضعیت مطالعات کودکی در جامعهه
خود بپردازد؛ ما نیز در پژوهش حاضر ،به شناسایی نیستی و نگونگی مطالعهات کهودکی در ایهران
می پردازیم .پژوهشی که نتایج جستجوی داخلی و خارجی نشان می دها که ننین اقهاامی تها بهه
حال ،صورت نگرفته است و دلیل آن نیز به میزان زیادی به این دلیل است که دههه 90شمسهی در
ایران دهه کودکی است و توجه فضای لوم اجتما ی ایران با محوریهت جامعهه شناسهی همهراه بها
رویکردی حقوقی ،به کودکی ،بسیار جایا و مربوط به کمتر از یک دهه اخیر است( .شعبان،1399 ،
)204
تالش برای تحلیل وضعیت مطالعات کودکی در ایران ،می توانا یک کنش مقاومتی در برابر دیهاگاه
های هژمونیک مسلط ،پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جههان باشها و مهی خواهها ،هویهت و
ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نمایا؛ گهویی مهی خواهها جوامهع
مطرود و به حاشیه راناه شاه را به متن مطالعات کودکی بکشانا و صاای آنها را رسهاتر کنها .ایهن
موضوع ،به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع می کنا؛ زیهرا ایهن حهق را
برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتما ی برخوردار باشنا.
کودکانی که حق دارنا ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشین جامعه آنها دارای
اصالت و ا تبار باشا .بنابراین پرسش پژوهش این است که اقاامات مطالعاتی و پژوهشی مربهوط بهه
رصه مطالعات کودکی در ایران کاامنا؟ و نه تحوالتی را طی کرده انا؟
منابع موجود در رابطه با وضعیت مطالعات کودکی در جوامع مختلف در سطح جههانی بهرای انجهام
مطالعه خود ،معموالً بعا از انتخا یک جامعه ،اقاام به شناسایی انجمن های لمی ،نشریات مههم،
مجمو ه کتا ها و مجالت ،دوره های آموزشی و برنامه های مطالعهاتی و  ...کهه بهرای اولهین بهار،
پیرامون کودک و کودکی در آن جامعه انجام شاه انا ،کرده و سپس ،شروع به ارائه داستانی از رونا
تحول و دگردیسی مطالعات کهودکی در آن جامعهه مهی کننها .در پهژوهش حاضهر ،رویکهرد روش
شناختی کیفی -در زمانی و روش تحقیق و تکنیک پژوهش نیز تحلیل اسنادی است؛ نگارناه ،بهرای
پاسخگویی به مسأله و پرسش های پژوهش ،با نگهاهی زمهان منها ،اقهاام بهه اکتشها و شناسهایی
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مطالعات و پژوهش های مرتبط کرده و سپس ،به تحلیل منابع اکتشا شاه پرداختهه انها .جامعهه
مورد مطالعه نیز کلیه اسناد و اطال ات مربوط به مطالعات و پژوهش های کودک و کودکی در ایران
می باشنا .برای ارائه شناختی جامع از وضعیت مطالعات کودکی در ایران ،ابتاا به بررسهی وضهعیت
آماری مطالعات انجام شاه پیرامون کودک و کودکی می پردازیم .بعا از ارائهه تصهویری از وضهعیت
کمّی مطالعات کودکی ،به تحلیل فضای معنایی مسلط بر این مطالعات پرداخته و تفسیری نههایی از
نگونگی آن ارائه می نماییم .انتخا دو گام مجزای ارائه وضعیت آماری و تحول مطالعات مربوط به
کودک و کودکی در ایران ،در راستای شناختی همه جانبه تر از وضعیت مطالعات کودکی در ایهران
است ،به شکلی که وضعیت کمّی و کیفی آن را برای مخاطبان ،مشخص می کننا.
 -1وضعیت کمی مطالعات کودکی در ایران
برای مطالعه وضعیت مطالعات مربوط به کودکی ،مهمترین گام ،شناسایی مطالعات و پهژوهش ههای
مرتبط با این حهوزه اسهت .در شناسهایی منهابع ،نکتهه حهائز اهمیهت ،جااسهازی مطالعهات لمهی
دانشگاهی از مطالب غیر لمی و غیر تخصصهی اسهت « .دقهت لمهی» نصهری مههم و راهنمهای
پژوهشگر در جهت شناسایی منابع مورد نظر است .برای این منظور ،در گام اول ،گونه های موجهود
مطالعات و پژوهش های لمی تخصصی را به پنج گونه اصلی تقسیم نمودیم که شهامل مهوارد زیهر
می باشنا؛  -1کتا ها  -2طرح ههای پژوهشهی -3پایهان نامهه هها -4مقالهه هها -5همهایش هها و
کنفرانس ها.
در گام دوم ،با محوریت کلیا واژه های «کودک»« ،کودکی»« ،مطالعات کودکی»« ،جامعه شناسهی
کودکی»« ،جامعه شناسی کودک» و «حقوق کودک» برای جستجوی منابع ،آمهاده شهایم .در گهام
سوم ،سال  1398تا شش ماه اول سال  ،1399را به نوان بازه زمانی برای جستجو ،تعیین نمودیم.
در گام نهارم ،به مرور پایگاه های انتشار منابع و اطال ات پرداختیم که بهیش از ده مهورد پایگهاه را
شناسایی نمودیم .سپس به بررسی اجمهالی و مقایسهه آنهها از نظهر جهامع بهودن پهرداختیم .بهرای
شناسایی کتا های پیرامون موضوع مورد مطالعه « ،کتابخانه ملی» بهترین پایگهاه شناسهایی شها؛
زیرا هر کتابی نه به صورت تألیف و نه ترجمه که در ایران به مرحله نا و نشر برسا ،شناسه آن
در کتابخانه ملی ثبت می گردد؛ لذا سایت کتابخانه ملی در حال حاضر ،جهامع تهرین مرجهع بهرای
جستجوی کتا است؛ برای همین ،کلیا واژه ههای مهورد نظهر را در سهایت کتابخانهه ملهی ،مهورد
جستجو قرار دادیم .نتایج جستجو نشان دادنا که 13.163 ،کتا  1کهه در نهوان خهود ،کلیها واژه
1

در سامانه کتابخانه ملی 3.588547 ،مورد کتا ثبت شاه است.
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های «کودک»« ،کودکی»« ،جامعه شناسی کودکی»« ،جامعه شناسی کودک» و «حقهوق کهودک»
داشتنا ،ثبت شاه انا؛ این کتا ها ،در بررسی های اولیه ،مربوط به حوزه ههای مختلفهی همچهون
فلسفه ،تاریخ ،ادبیات ،روانشناسی ،تعلیم و تربیت ،حقوق ،شهرسهازی ،مهادکاری و آسهیب شناسهی
اجتما ی و جامعه شناسی بودنا؛ نتایج بررسی ها نشان دهناه این بودنا که کمتر از  5درصا کتا
های مورد نظر به طور مستقیم با جامعه شناسی ارتباط داشتنا و دیگر کتا های مربوط به رصهه
لوم انسانی نیز مربوط به روانشناسی ،مادکاری اجتما ی ،آسیب شناسی و لم حقوق بودنا.
برای شناسایی طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع نیز سایت های مختلفی به نهوان منبهع ثبهت
اطال ات طرح های پژوهشی در ایران شناسایی شانا؛ اما این سامانه هها ،مهاهیتی جزئهی و خها
دارنا؛ به این معنا که محاود به ثبت اطال ات طرح های پژوهشی یهک وزارتخانهه یها سهازمان مهی
شونا؛ گویی که هر وزارتخانه ،سازمان ،دانشگاه و پژوهشهگاهی ،پایگهاه ثبهت اطال هاتی مشهخص و
مجزایی برای ثبت اطال ات مربوط به طرح های پژوهشی خود دارد .لذا ،جهامع تهرین پایگهاه ثبهت
اطال ات مربوط به طرح های پژوهشی در ایران کهه دامنهه ای در سهطح ملهی دارد« ،پایگهاه مرکهز
اطال ات لمی جهاد دانشگاهی» است .لذا ،جستجوی طرح های پژوهشی مرتبط بها موضهوع مهورد
مطالعه را با محوریت کلیا واژه های مطرح شاه ،در پایگاه مرکز اطال ات لمهی جههاد دانشهگاهی،
انجام دادیم.
از سال  ،1370تا شش ماه اول سال  32 ،1398طرح پژوهشی پیرامون کلیا واژه های مذکور ،ثبت
شاه انا که 16 ،مورد در حوزه پزشکی ،بهااشت و سالمت؛  9مورد در حوزه روانشناسهی و تعلهیم و
تربیت ،یک مورد شهرسازی و  6مورد در حوزه اجتما ی فرهنگی ،انجام شاه انا .همان طهور کهه از
فراوانی های مذکور ،قابل مشاهاه است؛ دسترسی به آمهار و اطال هات همهه طهرح ههای پژوهشهی
مرتبط با کلیا واژه ها ممکن نبود؛ این امر در درجه اول به دلیل هام وجهود پایگهاه جهامعی بهرای
ثبت اطال ات طرح های پژوهشی در ایران است؛ و دوم ،به دلیهل هام ثبهت و گهزارش بسهیاری از
طرح های پژوهشی ،توسط سازمان های کارفرما یا حتی مجریهان مهی باشها .دسترسهی بهه آمهار و
اطال ات مربوط به همه طرح های پژوهشی مرتبط با کلیا واژه های مورد نظر ،بهرای پژوهشهگران،
غیر ممکن است؛ این موضوع یک مسأله مهم در نظهام لمهی مطالعهاتی کشهور اسهت کهه نیازمنها
رسیاگی است .زیرا نقص اطال ات آماری جامع در رصه های مطالعاتی و پژوهشی ،الوه بهر ابههام
در زمینه نگونگی یک موضوع خا  ،مانعی برای تغییر و بهبود وضعیت است .زیرا یک گام مهم در
تشخیص و تعریف یک مسأله به نوان اولین گام در جریان مطالعه و ارائه راهکار در جهت تغییهر و
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بهبود وضعیت یک جامعه ،شناسایی نقاط طف تاریخی در رونها تحهوالت در زمهانی یهک واقعیهت
اجتما ی است.

نمودار ( :)1درصا طرح های پژوهشی مرتبط با مفاهیم حساس پژوهش
همان طور که در نمودار مطرح شا 50 ،درصا از طرح های پژوهشی مرتبط با مفاهیم حساس مورد
نظر ،در رصه پزشکی و سالمت 28 ،درصا در رصهه روانشناسهی و لهوم تربیتهی 19 ،درصها در
رصه اجتما ی و فرهنگی و  3درصا نیز در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری ،انجام شاه انا.
مطالعه دقیق تر  6طرح پژوهشی ثبت شاه که به حوزه اجتما ی و فرهنگی مرتبط هسهتنا ،نشهان
می دها که مهمترین پژوهش های انجام شاه در این حوزه ،نسبت به کودکهان ایرانهی ،و وضهعیت
اقتصادی ،اجتما ی و فرهنگی آنها ،نگاهی آسیب شناسانه دارنا؛ ننین نگاهی هر ننها کهه زمینهه
تالش محققان را برای توصیف ،تبیین و تفسیر وضعیت کودکان و رسیاگی به کودکان آسیب دیهاه
یا در معرض آسیب فراهم می کنا اما منجر به غافل مانهان فضهای مطالعهاتی و پژوهشهی از جنبهه
های دیگر زناگی کودکان در رصه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتما ی و فرهنگی مهی شهود؛ ننهین
غافل مانان و نقاط کوری ،خود در نظام مطالعاتی و پژوهشی ،یک آسیب است که نیازمنا رسیاگی
و تحول می باشا .یکی دیگر از مهم ترین گونه های مربوط به مطالعات لمی تخصصهی ،پیرامهون
موضوع کودک و کودکی در ایران ،پایان نامه ها هستنا .پایان نامه ها در فضای دانشگاهی ایهران در
دو مقطع کارشناسی ارشا و دکتری انجام می شونا؛ بنابراین ،هر دانشگاهی به شکل مجزا از منهابع
اطال اتی گسترده ای از پایان نامه ها برخوردار است .حجم بزرگی از پایان نامه ها در دانشگاه ههای
دولتی و غیر دولتی در سراسر ایران وجود دارد اما پایگاه اطال اتی مشخصی که به تجمیع اطال هات
مربوط به پایان نامه ها در سراسر کشور بپردازد ،وجود ناارد .در حال حاضر ،جامع ترین پایگاه برای
6
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ثبت اطال ات مربوط به پایان نامه ها در سراسر کشور« ،پایگهاه اطال هات لمهی ایهران ،پژوهشهگاه
لوم و فناوری اطال ات ایران (ایرانااک)» ،است که از اوایل دهه  ،1370شکل گرفتهه و شهروع بهه
ثبت اطال ات مربوط به پایان نامه های سراسر کشور نموده است .هر ننا که ام وجهود پایگهاهی
جامع برای ثبت اطال ات پایان نامه ها یک کاستی در نظام لمی و مطالعاتی کشهور اسهت و منجهر
به آشفتگی های بسیاری نیز می شود اما نگارناه با گزینش کامهل تهرین پایگهاه موجهود ،اطال هات
مربوط به فراوانی پایان نامه ها در حوزه های تخصصی مختلهف در کشهور را اسهتخرا و بهه شهکل
جاول زیر ارائه نموده است.
جدول ( :)1فراوانی پایان نامههای مرتبط با کودک و کودکی
ردیف

حوزه تخصصی

فراوانی

1

حقوق

46

2

میان رشته ای

14

3

الهیات و معار اسالمی

11

4

6

لوم تربیتی

5

زبان و ادبیات فارسی

4

6

معماری و شهرسازی

6

7
8
9

5

لوم اجتما ی

3

روانشناسی

2

لوم سیاسی

10

بهااشت و سالمت

1

11

تاریخ و فلسفه

1
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بیشترین فراوانی پایهان نامهه ههای مهرتبط بها کلیها واژه ههای «کهودک»« ،کهودکی»« ،مطالعهات
کودکی»« ،جامعه-شناسی کودکی»« ،جامعه شناسی کودک» و «حقوق کودک» ،مربوط بهه رشهته
حقوق و سپس مطالعات میان رشته ای است .که ایهن امهر از حیهم آمهاری بیهانگر تسهلط رویکهرد
حقوقی نسبت به موضوع است .در حوزه لوم اجتما ی نیز ،تنها  5پایان نامه ثبت شاه است که در
رابطه با مادکاری اجتما ی و آسیب شناسی اجتما ی بودنا .هر ننا که پایان نامه های موجهود در
رصه لوم اجتما ی را به تعااد یافت شاه تقلیل نمی دهیم ،اما امکهان دسترسهی بهه بقیهه مهوارد
ممکن برای تحلیل ،غیر ممکن است .لکن ،مطالعات نگارناه در رابطهه بها مهوارد یافهت شهاه و نیهز
اطال ات او از پایان نامه ها که در گزارش های غیر تخصصی و حتی روزمره کسب شاه انها ،بیهانگر
تسلط رویکرد مادکاری اجتما ی و آسیب شناسی اجتما ی است .پایان نامه های ثبت شاه در 11
حوزه مورد نظر ،در مقطع کارشناسی ارشها و دکتهری انجهام شهاه انها کهه 96 ،درصها در مقطهع
کارشناسی ارشا و  4درصا در مقطع دکتری انجام شاه انا.

نمودار ( :)2شمار پایان نامه های مربوط به مفاهیم حساس به نسبت مقاطع تحصیلی
قابل توجه است که توجه متخصصان در باالترین سطح لمی دانشگاهی به انتخها موضهوع ههایی
پیرامون کلیا واژه های «کودک»« ،کهودکی»« ،مطالعهات کهودکی»« ،جامعهه شناسهی کهودکی»،
«جامعه شناسی کودک» و «حقوق کودک» به میزان قابل توجهی کاهش داشته است .این موضهوع
شایا در نگاه اول به دلیل آمار کمتر دانشجویان دکتری نسهبت بهه دانشهجویان مقطهع کارشناسهی
ارشا بیان گردد؛ اما بر اساس آخرین آمار موجود که در سال های  1395 -1396جمع آوری شهاه
انا 145.348 ،مورد دانشجوی دکتری در برابر  732.536مورد دانشجوی کارشناسی ارشها در کهل
دانشگاهیان موجود در سراسر کشور 1شناسایی شاه انا 1.هر ننا کهه تفهاوت بهین آمهار موجهود از
1

شامل دانشگاه های وابسته به وزارت لوم ،پیام نور ،لمی کاربردی ،فنی و حرفه ای ،غیرانتفا ی و آزاد اسالمی.
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دانشجویان این دو مقطع ،قابل توجه است و نیز نسبت دانشجویان دکتری به کارشناسی ارشها 0/2
است .اما نسبت پایان نامه های دکتری به پایان نامه های کارشناسهی ارشها کهه پیرامهون مفهاهیم
حساس مورد نظر انجام شاه انا 0/02 ،است .ایهن موضهوع نشهان مهی دهها کهه القهه و گهرایش
متخصصان لمی دانشگاهی ایران ،به پژوهش و مطالعات پیرامون کلیا واژه های مذکور بهه نسهبت
ارتقاء سطح تخصصی آنها ،رونای نزولی دارد.
جستجو های مربوط به وضعیت پایان نامه ها پیرامون مفاهیم حساس مورد نظهر ،نشهان دادنها کهه
رشا پایان نامه های انجام شاه پیرامون کلیا واژه های «کودک»« ،کودکی»« ،مطالعهات کهودکی»،
«جامعه شناسی کودکی»« ،جامعه شناسی کودک» و «حقوق کودک» مقطعی است؛ به ایهن معنهی
که در سال های  93و  97نسبت به دیگر سال ها ،رونا رشا پایان نامه ههای مهرتبط بها کلیها واژه
های مورد نظر ،افزایش داشته است.

نمودار ( :)3شمار پایان نامه های مرتبط با کودک و کودکی به تفکیک سال
مقاله ها از جمله منابع لمی اطال اتی دیگری هستنا که در رابطه با مفاهیم حسهاس مهورد نظهر،
انجام شاه انا .با وجود این که پژوهش هایی که به صورت مقاله ،منتشر شهاه انها را مهی تهوان در
گونه های مختلفی تقسیم بنای نمود؛ اما برای جستجوی منهابع لمهی مربهوط بهه موضهوع مهورد
مطالعه ،مقاالت پژوهشی و ترویجی مورد نظر پژوهشگر هسهتنا .لهذا ،بهرای شناسهایی مقالهه ههای
پژوهشی و ترویجی که به زبان فارسی در نشریات معتبر ایرانی نا شاه انا؛ به جسهتجوی پایگهاه
های ثبت مقاالت در ایران پرداختیم .الزم به ذکر است که نناین پایگاه اطال هاتی ثبهت مقالهه در
ایران وجود دارنا که مهمترین آنها باون در نظر گرفتن اولویت شامل « نهور مگهز»« ،پایگهاه مرکهز
اطال ات لمی جهاد دانشگاهی»« ،پرتال جامع لهوم انسهانی»« ،بانهک اطال هات نشهریات کشهور
(مگیران)» و «سیویلیکا» هستنا .اما با توجه بهه شاخصهه ههای مهمهی در جههت تسههیل تحلیهل
1

گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش الی وزارت لوم ،تحقیقات و فناوری.1397 ،
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اطال ات در پژوهش حاضر از جمله ،سابقه تاریخی بیشتر ،جامعیهت اطال هات ثبهت شهاه ،قابلیهت
جستجو به تفکیک حوزه های تخصصی و جستجوی کلیا واژه های ننا گانهه بهه شهکل همزمهان،
برای جستجوی مقاالت لمی پژوهشی و لمی ترویجی منتشهر شهاه بهه زبهان فارسهی در ایهران،
پایگاه ثبت اطال ات « نور مگز» که دارای بانکی جامع از مجله های ایرانی از  ،1384به بعها اسهت،
را انتخا نمودیم و سپس کلیا واژه های مورد نظر را در آن ،مورد جستجو قرار دادیهم .بهر اسهاس
نتایج به دست آماه ،از سال  1384به بعا ،حاود  35.646مهورد مقالهه ،پیرامهون کلیها واژه ههای
«کودک»« ،کودکی»« ،مطالعات کودکی»« ،جامعه شناسی کودکی»« ،جامعهه شناسهی کهودک» و
«حقوق کودک» در سامانه نور مگز ،ثبهت شهاه انها کهه  11.442مهورد پژوهشهی و  1.929مهورد
ترویجی هستنا.
جدول ( :)2فراوانی مقالههای مرتبط با کودک و کودکی
ردیف

حوزه تخصصی

فراوانی

1

حقوق

10121

2

لوم تربیتی

4551

3

لوم اجتما ی

2823

4

روانشناسی

2312

5

اطالع رسانی و کتابااری

2287

6

لوم سیاسی

2083

7

ادبیات و زبانها

1826

8

میان رشته ای

1475

9

فلسفه و کالم

1258

همان طور که مشاهاه می شود ،بیشترین مقاله های یافت شاه که مربوط به مفاهیم حساس مهورد
نظر بودنا ،در حوزه لم حقوق و کمترین آنها در حوزه فلسفه و کالم انجام شاه انا .که ایهن نکتهه
نیز بیانگر تسلط رویکرد حقوقی در انجام پژوهش ها در قالب مقاالت اسهت .پهژوهش ههایی کهه در
رصه لوم اجتما ی ،پیرامون کلیا واژه های مذکور یافت شانا؛ تنها  8درصا از کل پژوهش ههای
یافت شاه را تشکیل می دهنا که با بررسی جزئی تر موضوع و حوزه تخصصی آنها بایها گفهت کهه
حاود  97درصا آنها نیز در رصه مادکاری-اجتما ی و آسیب شناسی اجتما ی انجام شاه انا.
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نمودار ( :)4فراوانی مقاله ها به نسبت حوزه تخصصی
الوه بر کتا ها ،طرح های پژوهشی ،پایان نامه ها و مقاله ها ،گرد همایی های تخصصی مختلفهی
که در قالب همایش ،کنفرانس و  ...برگزار می شونا ،از جمله منابع اطال اتی دیگهر در رصهه ههای
مختلف لمی ،می باشنا .بر اساس سامانه آماری و اطالع رسانی « همهایش ههای ایهران» ،از سهال
 ،1385تا پایان نیمه اول  ،1399حاود  47میلیون ،همایش و کنفرانس در ایران برگزار شاه اسهت،
که در طیف گسترده ای از رشته های تخصصی پیرامون لوم انسانی ،لوم پایه و زیست و پزشهکی،
انجام شاه انا .حاود  46مورد از همایش و کنفرانس های مورد نظر ،در نوان اصلی خهود از کلیها
واژه های «کودک»« ،کودکی»« ،مطالعات کودکی»« ،جامعه شناسهی کهودکی»« ،جامعهه شناسهی
کودک» و «حقوق کودک» ،استفاده کرده بودنا.
بررسی جزئی تر موضوع و محورهای همایش ها و کنفرانس های یافت شاه ،نشان دادنا که به جهز
دو مورد از  46مورد ،که در نوان و محورهای خود ،مطالب جامعه شناختی را نیز مورد توجهه قهرار
داده بودنا ،باقی موارد ،پیرامون سالمت جسمانی و روانی ،با تأکیا بر رونا های درمانی و پیشهگیری
از بیماری ها و یا در راستای بهبود وضعیت نا مناسب حقوقی ،اجتما ی و فرهنگی مطرح شاه انها؛
برخی دیگر نیز در راستای دسترسی به امکانات ،ابزارها و فنهاوری هها بهرای کودکهان ،بهه خصهو
کودکان دارای شرایط نا بهنجار و نیازمنا به ننین منابعی ،مطهرح شهاه انها .البتهه گهروه مسهتقل
«جامعه شناسی کودکی و حقوق کودک در ایران» که در سال  ،1390در دانشکاه لهوم اجتمها ی
دانشگاه تهران شکل گرفته است از ابتاای سال  ،98اقاام به برگهزاری نشسهت ههایی تخصصهی در
زمینه جامعه شناسی کودکی ،نموده است که همچنان ادامه دارنا .این نشست ها بها هها پهویش
دانشگاهی جامعه شناسی کودکی ،به دنبال تقویت رویکرد اجتما ی و فرهنگهی نسهبت بهه کهودک،
11
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کودکی و حقوق کودک هستنا .ویژگی تمایز بخش این نشست ها ،آگاهی نسبت به تسهلط رویکهرد
های آسیب شناسانه بر فضای لمی مطالعاتی پیرامون کودک و کهودکی در ایهران اسهت؛ لهذا تهیم
اجرایی آن ،کار خود را با نقا رویکرد های آسیب شناسی و گزینش رویکرد های بومی ،شروع کهرد؛
به شکلی که حتی در رابطه با یک موضوع که به نوان مسأله کودکان ایرانی مطهرح مهی شهود ،بهه
دنبال گسترش بحثی اجتما ی و فرهنگی با نگاهی تاریخی است؛ لذا تأکیا بر مطالعهه ای بهومی بها
تکیه بر حافظه تاریخی جامعه ایران ،ها اصلی آنها است.
 -2فضای مفهومی مطالعاتی کودکی در ایران
نتایج حاصل از جستجوی پیشینه پژوهش نشان مهی دهنها کهه در زمینهه پزشهکی و روانشناسهی
کودک ،به خصو روانشناسی ،آثار بسیاری در ایران انجام شاه انا که موماً توجه آنها به بیمهاری
های جسمی و روانی کودکان بوده است و معموالً فرآینا رشا ،یادگیری و اختالالت روانهی کودکهان
را مورد توجه قرار داده انا .لذا ماه پژوهش ها با نگاه آسیب شناسی جسمی و روانهی انجهام شهاه
انا .نتایج به دست آماه نشان می دهنا که ماه پژوهش های پزشکی نیز بر مسائل ژنتیک ،خهون
و سرطان کودکان متمرکز هستنا.
در حوزه لم حقوق نیز اقاامات و مطالعات مختلفی در رابطه با کودکان صورت گرفته است .اصهلی
ترین اقاام در جمهوری اسالمی ایران در سال  1372بود که ایران با مصوبه مجلس بهه کنوانسهیون
حقوق کودک ملحق شا .از سال  1372تا  1388وزارت امور خارجه بهه نماینهاگی از دولهت ،امهور
مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش ادواری را تنظیم و ارسال می نمود .از دی مهاه
 ،1388با مصوبه دولت ،وزارت دادگستری به نوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کهودک تعیهین و
اقاامات خود را آغاز نمود .با تصویب آیین نامه مرجع ،شورای هماهنگی متشکل از نهاد های دولتی
و غیر دولتی مرتبط ،تشکیل و دبیرخانه مرجع ملی شکل گرفت .این مرجع هماننا سایر نهاد ههای
ملی حقوق کودک در دنیا ،وظایفی نون تاوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و ترویج
احترام به شخصیت وی از طریق ارائه نظرات مشورتی در زمینهه مقهررات ،رویهه هها و برنامهه ههای
مرتبط با حقوق کودک ،ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسههیل گهری در ایهن راه ،پیشهنهاد اصهالح
قوانین و مقررات موجود ،پایش و ارزیابی وضعیت ر ایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گهزارش بهه
مقامات و مراجع مسئول ،انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادالت لمی با مراکهز لمهی و
تحقیقاتی را بر هاه دارد( .شعبان)1-6 ،1394 ،
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تاوین « برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان در افق  »1404به نوان اولین و مههم تهرین مطالعهه
پژوهشی بود که اجرای آن از ابتاای سال  1395برای یک دوره  10ساله ،یعنهی تها  ،1404توسهط
مرجع ملی پیش بینی شا .طراحی و اجرای بانک اطال ات جامع کودکان و نوجوانان)NBCRC( 1
و همکاری و تعامل با دستگاه های دولتی ،قضایی ،انتظامی ،قانونگذاری و نظارتی و همچنین سهمن
های فعال حهوزه کهودک و متخصصهان و فعهاالن ایهن حهوزه از دیگهر ملکهرد ههای مرجهع ملهی
کنوانسیون حقوق کودک است( .برنامه مل جامع حقوق کودک و نوجوان در ایران ،در افق ،1404
 )1394برنامه جامع حقوق کودک ،توسط تیم تخصصی از متخصصان حقوق و لهوم اجتمها ی ،بهر
اساس پیمان نامه حقوق کودک ،و کلیه برنامه ها و اقاامات  14دسهتگاه فعهال در حهوزه کودکهان،
تاوین شاه است .با توجه به مواد پیمان نامه و راهبرد های برنامه جهامع ،بهرای تحقهق کلیهه مفهاد
پیمان نامه جهانی حقوق کودک ،در برنامه مل جامع ،راهبرد هایی انایشیاه شهاه اسهت کهه ههر
کاام از این راهبرد ها ،در قالب نناین برنامه ،و هر برنامه ،در قالب نناین فعالیت به اجهرا در مهی
آینا؛ که متولی هر کاام از این فعالیت هها 14 ،سهازمان ضهو در مرجهع ملهی کنوانسهیون حقهوق
کودک در ایران هستنا ،که در رابطه با کودکان ،ردیف بودجه و مسهئولیت ههایی را ههاه دار مهی
باشنا اما مسأله اساسی در برنامه مل جامع حقوق کودک ،شرح اقاامات موجود است .به این معنها
که در قالب یازده راهبرد ،کلیه  14دستگاه که دارای برنامه های حمهایتی بهرای کودکهان در ایهران
هستنا مورد پایش قرار گرفته انا و هر دستگاه کلیه اقاامات انجام شاه ،در حال انجهام و یها پهیش
بینی شاه برای اجرای خود را ا الم نموده انا .بعا از این پایش ،کلیهه مهوارد در قالهب  11راهبهرد
تجمیع شاه و بعا از آن کلیه فعالیت ها و اقاامات دستگاه های مربوطه ،توسهط بهاالترین مقهام آن
دستگاه ،مورد تأییا و تعها و اجراء قرار گرفته است .کلیه سازمان های ضو حقوق کودک در برنامه
مل جامع حقوق کودک و نوجوان در ایران ،در افق  ،1404فعالیت هایی را متعها هستنا کهه بهه
صورت دوره ای رونا اجرای آنها توسط کارگروه پهایش و ارزیهابی مرجهع ملهی کنوانسهیون حقهوق
کودک ،مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرنا .سازمان بهزیسهتی ،وزارت آمهوزش و پهرورش ،وزارت
کشور (ا م از ثبت احوال ،سازمان امور اتباع ،کلیه استانااری ها ،فرمانااری ها ،شههرداری هها و ،)...
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان زناان ها ،وزارت بهااشت و درمان ،وزارت لوم و تحقیقات،
وزارت کار و تعاون ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،معاونت امور زنهان و خهانواده ریاسهت
جمهوری ،سازمان صاا و سیما ،قهوه قضهاییه ،وزارت دفهاع و پشهتیبانی نیروههای مسهلح ،سهازمان
مایریت و برنامه ریزی ،هر کاام نناین فعالیت را متعها هستنا .در نتیجه بایا گفت ،با توجهه بهه
ها اساسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،برای ایجاد زناگی بهتر بهرای کودکهان و تهالش
1
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در راه رشا هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشا جسمی ،ذهنهی ،هاطفی ،روانهی ،و
رشا اجتما ی ،و دستیابی به این ها  ،نهار محور اساسی رشها ،بقها ،حمایهت و مشهارکت مهورد
توجه است؛ که در برنامهه مهل جهامع و در قالهب  11راهبهرد 223 ،برنامهه و  836فعالیهت مهورد
پیگیری قرار می گیرد.
جستجوی پیشینه پژوهش نشان می دها که مطالعات مختلهف زیهادی (بهه خصهو مقهاالت) در
رابطه با حقوق کودکان انجام شاه است؛ پژوهش هایی که مومهاً در مهوارد خها  ،از جملهه حهق
کودکان بهرای داشهتن هویهت (مهاارک شناسهایی) ،حهق تابعیهت ،حهق تحصهیل و آمهوزش ،منهع
پورنوگرافی کودکان ،منع کار کودکان و ( ...به نوان اصلی ترین مسائل حقوقی کودکهان در ایهران)
انجام شاه انا ،به شکلی که بیشتر نگاهی آسیب شناسانه به حقهوق کودکهان در ایهران دارنها و یها
تالشی برای ارائه راهکارهای اصالحی در زمینه حقوق کودکان و ارتقای وضعیت حقوق کودکهان در
ایران ،می باشنا؛ برای نمونه ،کتا « درآمای بر حقهوق کهودک :مطالعهه تطبیقهی در نظهام ههای
حقوقی ملی و بین المللی» ( ابا خراسانی )1389 ،و « آسیب شناسی حقهوق کودکهان در ایهران»
(مانی قهفرخی و زینالی )1390 ،و مبانی حقوق کودک در ایران از جمله این آثار هستنا.
در حوزه فلسفه ،تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نیز مطالعات مختلفی در زمینهه کودکهان انجهام
شاه انا .برای مثال ،مقاله « تفکر شهودی در کودکهان و ضهرورت بازگشهت بهه کهودکی (»)1376
اظهار می دارد که برخورداری از افکار بزرگ ،قلب ها و واطف بزرگ ،مستلزم بازگشت بزرگوارانه به
دوران کودکی است؛ زیرا می توان همه آنچه را که انسان آرمان انایش ،دست نایافتنی مهی پنهاارد
در کودکی خلق کهرد .جهاودانگی ،خلهو و پهاکی ،شهق و دوسهتی ،آزادی و آزادگهی ،خالقیهت،
یکپارنگی و توحیا یافتگی ،همه این صفات بلنا و آرمانی تنها در بازگشت به کودکی ،واقعیت مهی
یابنا .اثر مذکور با تأکیا بر آراء ورنر و ویژگی های بارز تفکر شهودی ،بر آن است کهه خهالق تهرین
دوره مر آدمی کودکی است و ذهن و واطف آدمی ،آزاد ترین و منعطف ترین حالت خهود را دارد
(کریمی .)7-26 ،1376 ،نگارنهاه کتها « کهودکی بازیافتهه ( »)1387مهی گویها کهه در « دوران
کودکی» ،نگاه شخص به حوادث و پایاه های طبیعت به گونه ای اسهت کهه جههان نهه یهک نیهز
« ادی» بلکه رخاادی « غیر ادی» و هر نیز دست نیافتنی ،دست یافتنی می شهود .اگهر کهودک
بتوانا ننین نگاهی را تا زمان بزرگسالی به همراه خویش داشته باشا و آن را حفظ کنا ،بهه هار
یا شا ری زیبا انایش ،مبال می گردد « .فقط کافی اسهت حهس درونهی و نگهاه خالصهانه و سهاده
کودکی خود را باز آفرینی کنیم ،آن گاه واقعیت و جلوه های بیرونی آن رنگ دیگری بهه خهود مهی
گیرنا .بر همین اساس ،بازگشت به کودک درون یکی از پربار ترین دوره های زناگی آدمهی از نظهر
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پیشرفت نیروهای خالقانه و حس زیبایی شناسی شهناخته شهاه اسهت»( .کریمهی )65 ،1387 ،بهه
ا تقاد نگارناه مذکور هر نه کودکان ،بزرگ تر و بالغ تر می شونا از معصومیت و سهادگی خهویش
فاصله می گیرنا .مبلغان جنگ و خونریزی ،دیکتاتورها و جنایتکاران ،همگی زمانی کهودک بودنها و
معصوم؛ اما به تاریج که بزرگ شانا ،سادگی و صمیمیت در آنها رنگ باخت « .بشر امروز ،کودکان
را از وادی حیرت های شگفت انگیز و رویاهای کودکانه ایشان ،به سهوی قهل و منطهق و گهزینش
بزرگساالنه سوق می دها و با م سقوط آنها می شود .همین امر با هم مهی شهود کهودک بها طهی
کردن پله های نردبان بزرگ شان ،به پس روی «کونک بودن» روی آورد و هر انهاازه کهه مغهز او
بزرگ می شود به همان میزان قلبش کونک می-شود» .بنا به اظهار اثر مذکور ،بزرگساالن ،با خهود
خواهی و مصلحت انایشی خود ماارانه ،برای کودک و دوران کودکی اهمیتی قائل نمی شهونا .آنهها
از دنیای کودکی بی خبرنا و قایای نادرست و بسیاری اوقات تأسف بر انگیزی در مهورد ایهن دنیها
دارنا .قایای که هر یک با م تباه شان این دوران می شونا .حال این که اگهر بتهوانیم شهکیبایی
داشته باشیم و کودکان را به همان گونه که هستنا بشناسیم و بپذیریم ،بی تردیها پختگهی و بلهو
کاملی را در دوره های بعای رشا آنها مشاهاه خواهیم کرد .اثهر مهذکور ،مههم تهرین تفهاوت بهین
کودکان و بزرگساالن را به صورت زیر فهرست می کنا؛  -1کودکان ،قهارت یهادگیری بیشهتری در
مقایسه با بزرگساالن دارنا -2 .میل و اشتهای کودک بهه کشهف محهیط و دسهتکاری پایهاه ههای
اطرا بیش از بزرگساالن است -3 .کودکان پرسشگرانی خالق و فعال هستنا -4 .کودکان ظرفیهت
تعجب کردن و شگفت زدگی بیشتری نسبت به بزرگساالن دارنا و همین ،ویژگی کنجکاوی آنهها را
شایا تر می کنا( .کریمی)78 ،1387 ،
مقاله « رفان و رجعت به کودکی» بر آن است که کودکان ،ارفان حقیقی انا کهه ههر نهه زمهان
ماناگاریشان در این دنیا می گذرد ،با رفان فطریشان فاصله می گیرنا .ایهن کهه کودکهان ارفهان
ذاتی انا و با جهان معنوی از همان ابتاای تولا ،مرتبط انا ،با تهاریخ مسهیحیت کهه یکهی از ادیهان
رفانی است مطابقت کاملی دارد؛ زیرا مسیح از همان لحظات آغازین تولا به مقام پیامبری برگزیاه
شا .اثر مذکور در ادامه این مقاله اضافه می کنها کهه « شهایا بهه دلیهل نزدیکهی فضهاهای ذهنهی
کودکان و ارفان است که ما ایرانی ها ،ساه های پیاپی است که قصه گویی مان برای بچه هها را بها
دو جمله متناقض با هم آغاز می کنیم که توأمان بنیاد آرمان رفان ایرانی اسالمی انا« :یکهی بهود؛
یکی نبود» .با ادای این سرآغاز ،انگار که به مخاطب خاطر نشان می کنیم همان گونه که در جههان
واقعیت ،در الم حقیقت قصه گون نیز با تنهاقض رویهاروی اسهت و در دیهالکتیکی کهه رویهاادهای
بیرون و درون آن را باز می نماینا ،جمع نقیضین نه محال که واجب است و هر اجتماع ننینهی بها
واجب الوجود یکی است» .در اثر مذکور ،یکی از شباهت های کودکان و ارفان این است کهه ههیچ
15

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره ،2ایپپی  ،3اتبستان 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

کاام « حیوان اقتصادی» نیستنا .همان گونه که کودکان ،ضرر و نفهع نمهی شناسهنا ،ارفهان نیهز
ننین انا .آنها نون خود را از هر نه رنگ تعلق-پذیرد ،آزاد ساخته انا ،گهویی صهاحب همهه نیهز
هستنا( .سرامی)60-61 ،1386 ،
پژوهش « تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکهرد اسهالمی :مهل و اههاا تربیهت اخالقهی
کودک بر اساس آن» به نوان پایان نامه کارشناسی ارشا به بررسی دیاگاه های فالسفه و متفکران
اسالمی در رابطه با کودکان و نحوه آموزش و تربیهت آنهها پرداختهه اسهت( .آزاد مهنش )1393 ،در
زمینه ادبیات ،مجمو ه منابع ادبی و مطبو اتی مرتبط با کودکان در ایران از زمان باستان تها دوران
معاصر ،در  10جلا کتا با نوان « تاریخ ادبیات کودکان ایران» در سال  1383منتشر شهاه انها.
(محمای و قایینی )1383 ،هر ننا که این مجمو ه کتب ،خامتی مهم در معرفی آثهار مهرتبط بها
کودکی در ایران انجام داده انا اما صرفاً به معرفی مجمو ه ای از منابع ادبی و مطبو اتی مهرتبط بها
کودکان پرداخته انا .دوره  10جلای « تاریخ ادبیات کودکان ایران» تالشی درخور توجه با کمک و
همراهی گروه بزرگی از همکاران برای گردآوری ماه ترین منابع ادبی مرتبط با کودکهان در تهاریخ
ایران هستنا که پیرامون موضوع اصلی ادبیات کودکان ساماناهی شاه انا .باین ترتیب نویسناگان
این مجمو ه قصا انجام یک پژوهش تاریخی با استفاده از همهه منهابع متعهاد و متنهوع تهاریخی را
نااشته انا اما از آنجا که حاصل پژوهش خود را به شیوه ای زمانمنها ارائهه کهرده انها بهه محققهان
رصه تاریخ اجازه داده انا با حجم انبوهی از رساله ها ،کتا ها و منابع مورد احتیها آشهنا شهونا.
کتا « دوران کودکی» سهم مهمی در ادبیات کودکی دارد( .گورکی )1392 ،از جمله آثهار مطهرح
دیگر در زمینه ادبیات کودکی می توان به موارد آتی اشاره کرد؛ « مفههوم کهودکی و هها ادبیهات
کودک» که از دو رویکرد ماه به کودکی با نوان «کهودک همچهون هها » و «کهودک همچهون
وسیله» سخن به میان می آورد .رویکردی که کودک را ها می دانها و آرمهان او تحقهق انسهان و
کمال او در کودکی است ،بر یکپارنگی و وحات وجود کودک و نیز یکپارنگی و وحات کهودک بها
هستی تأکیا می کنا .اما رویکرد دوم ،کودک همچون وسیله ،رویکردی بزرگسال گرا است .کودکی
را نه پایان راه بلکه آغاز راه می دانا .کودک در این دیاگاه انسانی رشا نیافته است که بایا به مهاد
هاایت بزرگسال کامل ،راه کمال بپیمایا و کودکی مرحله گذر بهه بزرگسهالی اسهت .از ایهن رو ،در
حالی که رویکرد کودکی همچون ها  ،بر آگهاهی (درک مسهتقیم) کودکهان ،خالقیهت ،تمامیهت،
کمال و گرایش آنها به شق و آزادی تأکیا دارد؛ رویکرد دوم ،بهر هام آگهاهی ،در خهود مانهاگی،
کثرت ،نقص و گرایش کودکان به غرایز پست اصرار می ورزد .در نهایت ،نویسناه با تمسهک بهه آراء
دریاا ،می نویسا که تصور کودکی باون بزرگسالی و یا مطلق انگاشتن بزرگسالی باون کودکی ،بهی
معناست و این دو مفهوم ،هر یک به دیگری نیاز دارنا و هر یک معنا بخش و تکمیل کنناه دیگهری
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هستنا .حضور بزرگسال به هر شکل ،شرط شکفتن کودک است ،همچنان کهه حضهور کهودک نیهز
شرط معنا یافتن بزرگسال است( .خسرو نژاد )151-168 ،1384 ،الوه بر ایهن نگارنهاه در آخهرین
اثر خویش « ،شعر ،زبان کودکی انسان» ،بیان می دارد ،کودک نا خود آگاه به طبیعت نزدیک اسهت
و شا ر برای این که خود را از سیطره زناگی قالنی و شناخت تحلیلی نجات دها و باین سان بهه
طبیعت نزدیک شود بایا دوباره کودک شود .او اظهار می دارد « :این بازگشت به شعر ،یها بازگشهت
به جهان کودکی ،در واقع بازگشتی است به آن فضایی که کودک در پیوسهتگی بها طبیعهت ،نهه بها
انایشه بلکه با احساس و تخیل خود و یا دیان خهود در همهه نیهز و دیهان همهه نیهز در خهود،
شناخت احساسی و اطفی خود و هستی را آغاز می کنها»( .کیهانوش )12-25 ،1379 ،همچنهین،
کتا « شعر و کودکی» کوشیاه است تا نشان دها که جوهر شعر و شا ری « بازگشت به کودکی»
است .نگارناه در این اثر با مقایسه اشعار پاره ای از شا ران همچون سهعای ،حهافظ ،مولهوی ،نیمها،
شاملو ،و سپهری با نوشته های کودکان بر آن است تا تمایهل شها ران را بهرای بازگشهت بهه دوران
کودکی ،آشکار سازد .بر اساس اثر مذکور ،وجه مشترک اساسی شا ران با کهودک در « خهود میهان
بینی» آنهاست .او معتقا است کودک همچون فیلسوفی است که جهان را باان صهورت کهه تجربهه
کرده است ،درک می کنا .خود را مرکز کائنات می دانا و تصور می کنا که جهان و هر نهه در آن
است از برای اوست .کودک انتظار دارد که افراد بزرگسهال ،اشهیاء را همهان طهور کهه او مهی بینها،
مشاهاه کننا .این امر در مورد شا ران نیز دقیقاً صاق می کنا( .امین پور)1388 ،
در حوزه مطالعات تاریخی ،کتا « در با قرائت اطفال» در سال  ،1382به دنبال بررسی پیشهینه
توجه به مخاطبان کودک و نوجوان در تاریخ مطبو هات ایهران در طهی سهال ههای قبهل از فرمهان
مشروطیت ( 1324ق) بوده است که درک نسبتاً خوبی از مفههوم کهودکی دارد .بها وجهود اشهاراتی
درباره « مفهوم و حاود کودکی و نوجوانی» و تفاوت در معنا و تعریف آنها در گذر زمان ،هیچ حا و
مرز سنی را برای این دو اصطالح طرح نمی کنا .کتا « در با قرائت اطفال» در بردارناه مطالهب
مرتبط با کودکان و نوجوانان در مطبو ات دوره قاجاریه است که تنها توانسته است مجمو هه ای از
داده های تاریخی را به تحقیق حاضر ارائه کنا .داده هایی که یک پژوهشهگر تهاریخی تهرجیح مهی
دها خود از مطبو ات تاریخی به دست آورد تا آن کهه از تحقیقهات جایها بهه دسهت آورد .همهین
موضوع درباره کتا دیگر نویسناه « تاریخ ادبیات دینهی کهودک و نوجهوان» در سهال  ،1387نیهز
صادق است .کتابی که بیش از هر نیز مخاطب را با منابع مرتبط با مطالعات تاریخ کودکی آشنا می
کنا( .کاشفی خوانساری )1391 ،پژوهش « تاریخ کودکی در ایران :تحول و تجاد جایگاه کودک در
انایشه و جامعه ایرانی از آغاز سلطنت ناصر الاین شاه تا پایان سلطنت رضا شاه» بهه نهوان رسهاله
دکتری به مطالعه ای تاریخی درباره کودکان و تحوالت تاریخی زناگی کودکهان در ایهران پرداختهه
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است (حاتمی )1393 ،و در نهایت وضعیت کار ،پرورش و آموزش ،سالمت و بهااشت ،اوقات فراغهت
را در دوران قاجار و پهلوی اول بر اساس یافته ها و شواها تاریخی ،مهورد مطالعهه قهرار داده اسهت.
کتا « نقش کودکان و نوجوانان در انقال مشروطه» در سهال  ،1385کهه در میهان کتها ههای
نامبرده جنبه تاریخی بیشتری دارد نیز به ماننا کتا « از با قرائت اطفال» از اصهطالح نوجهوان،
برای دوره تاریخی مشروطه استفاده کرده است .موضو ی که سهبب گردیهاه بخهش بزرگهی از داده
های کتا ناهیای آذر ،درباره فعالیت های دانش آموزان و محصالن ماارس الی ماننا دار الفنهون
و  ...باشا که گر نه به نشم خوانناه امروزی ،نوجوان جلوه می کننها امها در صهر و زمانهه خهود
جوانانی بودنا که در تمامی جنبش ها ،انقال هها و حرکهت ههای ا تراضهی و مطالبهه گهری ههای
حقوقی بیشترین نقش را داشتنا .بنابراین بر خال نوان کتا  ،اثر مذکور ،از نهوآوری و خالقیتهی
که خود ما ی آن است ،بی بهره و در کهار پهژوهش ،ننهاان کارآمها نبهوده اسهت( .ناهیهای آذر،
)1385
اثر « سیر پیاایی و گسترش کودکستان ها ( 1304-1320ش)» با تکیه بهر اسهناد سهازمان اسهناد
ملی ایران نوشته شاه است که به بررسی نخسهتین کودکسهتان هها ،بنیانگهذاران آنهها ،نظامنامهه و
قوانین مرتبط و  ...در این دوران پرداخته است( .فیروز )1379 ،همچنین فصهلنامه فرهنهگ مهردم،
شماره  42که در تابستان  1391منتشر شاه است به موضوع « آموزش و پرورش کودکهان در دوره
قاجار» پرداخته است که در آن مقاالت گوناگونی درباره آموزش مکتب خانه ای ،کتا های درسی،
مکتب خانه ها ،روسک های کودکان و  ...نا شاه است؛ اگر نهه در دههه ههای اخیهر ،ژانرههای
مختلف در جامعه شناسی ایران مورد توجه قرار گرفته انا اما توجه جامعهه شناسهان و پژوهشهگران
ایرانی به جامعه شناسی کودکی هنوز در آغاز راه است .در حهالی کهه ،پیونها بها زمینهه اجتمها ی-
فرهنگی ایران ،توجه به کودک و کودکی به نوان یهک هسهتی اجتمها ی -فرهنگهی ،امهری الزم و
ضروری است.
در زمینه جامعه شناسی ،تا به حال ،کتا « نقش رسانه های تصهویری در زوال دوران کهودکی» از
نیل پستمن ،کتا « جامعه شناسی کودکی» از ویلیام .ای .کورسارو؛ کتا «جامعه شناسی دوران
کودکی :نظریه پردازی درباره کودکی» از جمعی از نویسناگان و ویراست مهری جهین کلهی؛ کتها
«جستاری در مطالعات کودکی» از مارتین وودها و همکاران ،ترجمه شاه انا .همچنهین ،مجمو هه
مقاالتی با نوان « درآمای بر مطالعات کودکی در ایران» و « مطالعه وضعیت اجتما ی کودکان در
ایران» منتشر شاه انا که بیشتر نگاهی آسیب شناسانه به کودکان و کهودکی در ایهران دارنها و نهه
پژوهشی منسجم بلکه مجمو ه ای از مقاالت مختلف پیرامون مسائل و آسیب های کودکان هستنا
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که هر کاام با رویکردی متفاوت توسط نویسهناه ای مجهزا تهاوین شهاه انها .پهژوهش « پیهاایش
مارسه جایا در ایران» نیز از جمله آثاری است که مطالعه ساختارهای مرتبط با کودکان در ایهران
که مهم ترین آنها مارسه است را مورد توجه قرار داده است .الوه بر این ،آثار زیادی توسط جامعهه
شناسان و مادکاران اجتما ی در رابطه با آسیب ها و مسائل اجتما ی مربوط به کودکان انجام شاه
انا که نتایج جستجوی این آثار هماننا رساله دکتری با نهوان « گهذار از کهودکی ،بررسهی تجربهه
رفتارهای پر خطر در زناگی روزمره نوجوانان  »1397بیشترین تأکیا را بر مطالعه مسائل و آسهیب
های کودکان با محوریت مفاهیم « کودکان کار» و « خشونت لیه کودکان» و « انحرافات ،جرائم و
بزهکاری کودکان» را نشان می دهنا.
همان طور که آمارهای مربوط به انتشار مقاالت ،کتب و کارهای پژوهشی هماننا پایهان نامهه ههای
دانشگاهی و طرح های پژوهشی نشان می دهنا ،سهم ا ظهم مطالعهات و پهژوهش ههای لمهی در
رابطه با کودکان و کودکی ،مربوط به حوزه های لم حقوق ،پزشکی و روانشناسهی ،فلسهفه (شهامل
فلسفه و تعلیم و تربیت) ،ادبیات ،و حتی تاریخ و یا لوم اجتما ی به شکل ام است 1.در این زمینه
نیز مطالعات جامعه شناختی سهم کمتری را به خود اختصا می دهنا و در مجمهوع ،شهواها بهه
دست آماه از جستجوی پیشینه پژوهشی نشان می دهنا که ماه مطالعهات جامعهه شهناختی در
رابطه با کودکان ،کودکی و حقوق کودک ،مربوط به نگاه های آسیب-شناسانه (در میاان مهادکاری
اجتما ی) است .لذا در این مطالعات ،کودکان به نوان جامعه و نمونه مورد مطالعه در پژوهش های
کمی و کیفی در راستای بررسی یک مسأله یا آسیبی خا  ،مهورد توجهه هسهتنا .بنهابراین ،سههم
بیشتر مطالعات جامعه شناختی کودکان ،کودکی و حقوق کودک ،توسط القه مناان بهه مطالعهات
جامعه شناختی مسائل اجتما ی و یا آسیب شناسان انجام شاه است که ماه ها ایهن پهژوهش
ها شناسایی و توصیف مسأله و آسیب ،تفهیم ،تفسهیر و تبیهین آن در راسهتای ارائهه راهکهار ههای
مااخالتی برای سیاست گذاران و امالن قارت اجرایی ،در جهت اصالحات در زمینه کودکان است.
لذا ماه کنشگران در حوزه های لمی ،پژوهشی و مطالعاتی در رابطه با جامعه شناسی کودکی ،به
نوان جامعه شناسان در خامت قارت ،به دنبال ارائهه یافتهه ههای لمهی بهه بخهش سهاختاری و
سیاست گذاری برای انجام اقاامات اصالح گرانه هسهتنا .ههر ننها کهه در یهک دههه اخیهر (پیهرو
پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و تالش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کهودک در ایهران)
1

این ترتیب بیان لوم و حوزه های گوناگون که رصه های مختلف توجه به مطالعات کودکی هستنا ،باون هیچ گونهه
اولویتی مطرح شانا .لذا بیان ترتیب و اولویت توجه لوم و حوزه های مختلف به کودکی ،یکی از اهاا پژوهش حاضهر
است که در جریان گردآوری داده ها مورد توجه خواها بود و در نهایت نتایج به دست آماه ارائه خواهنا شا.
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تالش برای باز تعریف کودکان به نوان کنشگران مؤثر و صهاحبان حقهوق در جامعهه بیشهتر شهاه
است و به همین دلیل انجمن هایی به شکل مستقل یا نیمه مستقل از دولت ،به دنبهال بهاز تعریهف
کودکان به مثابه امالنی فعال و اثر بخش در جامعه هستنا ،و همچنین در راستای صاا بخشی بهه
کودکان تالش می کننا که در برابر قارت متعین (حاکمیهت) ،قهارت سهاختاری جامعهه و سهلطه
بزرگساالن ،کودکان را به نوان طرد شاگان و به حاشیه راناه شاگان ،به جامعه باز گرداننها و بهه
کودکان موجودیتی مستقل ببخشنا .در این راستا حوزه میانی جامعه ایران گام هایی برداشته است،
برای مثال ،انجمن های « جمعیت امام لی (ع)» و « مرکز آموزش و پژوهش رهایی» در ننا سال
اخیر اقاامات مختلفی در رابطه با مسائل کودکان از جمله کارهای پژوهشهی در رابطهه بها خشهونت
جنسی لیه کودکان انجام داده انا؛ سمینار ملی مربوط به ازدوا کودکان ،طرح پژوهشی و همایش
ملی کودک آزاری جنسی ،توسط جمعیت امام لی (ع) 1و همچنین ،ترجمه و نشر کتها آمهوزش
جنسی به کودکان ،توسط نشر اینترنتی انجمن رهایی ،از جمله این اقاامات هستنا .ههر ننها کهه
نقطه شروع انجمن ها نیز از توجه به کودکان آسیب دیاه شروع شا ،هماننا توجه به کودکان کهار،
کودکان قربانی خشونت (به خصو خشونت جنسی در ننا سال اخیر) و  ...؛ بنهابراین در نهایهت،
می توان گفت نقطه توجه به کودک و کودکی در رصه جامعه شناختی ایران بها رویکهردی آسهیب
شناسانه (مطالعه مسائل و آسیب های مربوط به کودکان) شروع شاه و سپس به نگاه های کالن تهر
و همه جانبه تری نسبت به کودکان و کودکی ،در حال گسترش است؛ حتی کم کم ،همهه کودکهان
نه فقط آسیب دیاگان و در معرض آسیب ها ،به نوان رصه مطالعات کودکی (اجتما ی ،سیاسی،
روانشناسی ،حقوقی ،تاریخی و  )...مورد توجه قرار می گیرنا.
هر ننا که در رابطه با کودکان و کودکی ،در رصه دانشگاهی ایران ،دپارتمان آموزشهی (حتهی در
حا ارائه واحای درسی در رشته جامعه شناسی) یا پژوهشی مشخصی وجود ناارد اما گروه مسهتقل
«جامعه شناسی کودکی در ایران» 2و کارگروه جامعهه شناسهی کهودکی « انجمهن جامعهه شناسهی
ایران» در سال  1395تشکیل شاه انا ،که فعالیت های لمی و جامعه شناختی خود را بر کودکهان
و کودکی به شکل متمرکز انجام می دها .هر ننا که ماه مؤسسات و پژوهشکاه ها در رابطهه بها

1

به گزارش دبیرخانه جمعیت امام لی (ع).https://sosapoverty.org :1395 -1396 ،
2
گروه جامعه شناسی کودکی در ایران توسط دکتر مریم شعبان و دکتر تقی آزاد ارمکی به نوان یهک گهروه مسهتقل
در دانشگاه تهران در سال  1395تشکیل شا که به سر ت بیش از صا ضو فعال را جذ نمهود .مهمتهرین اقهاام ایهن
گروه ،برگزاری گفتارماه های جامعه شناسی کودکی در ایران و تالش برای پویش دانشهگاهی پیرامهون جامعهه شناسهی
کودکی است.
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کودکان ،در ایران ،در حوزه های حقوقی ،پزشکی و سالمت اطفال کار می کننها 1،امها مؤسسهات و
مراکز تحقیقاتی مختلفی در دهه اخیر شکل گرفته انا که بهه فعالیهت ههای پژوهشهی اجتمها ی و
جامعه شناسانه در رابطه با کودکان می پردازنا ،هماننا « مرکز مطالعات و پژوهش ههای کودکهان،
نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا (س)» که در سال  ،1385به طهور رسهمی شهروع بهه کهار کهرد و
مطالعات و پژوهش ههای حقهوقی ،قضهایی ،سیاسهی و فرهنگهی ،اجتمها ی در رابطهه بها کودکهان،
نوجوانان و جوانان را انجام می دها که ماتاً نگاهی آسیب شناسانه بهه کودکهان و کهودکی دارنها.
«مؤسسه مطالعات و خالقیت کودک و نوجوان» 2نیز ،که در سال  ،1386تشکیل شاه ،هر ننها در
حوزه روانشناسی و روانشناسی اجتما ی کار می کنا ،اما از رصه های اجتما ی و فرهنگی جامعهه
ایران و تأثیر آنها بر کودکان غافل نبوده است.
امروزه ،نشم انااز القه مناان به مطالعات کودک و کودکی در رصه جامعه شهناختی ایهران( ،بها
توجه به وجود آسیب ها و مسائل اجتما ی ،فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،سالمت و پزشهکی
و  ...کودکان در جامعه ایران که به شکل روز افزون نیز گسترش و مق می یابنا) ،توجه بیشهتر بهه
این حوزه است .لذا امیا پژوهشگران و القه منهاان بهه حهوزه ههای آموزشهی و پژوهشهی جامعهه
شناسی کودکان و کودکی در ایران ،بر ایجاد رشته ای مرتبط با جامعه شناسی کودکی در دپارتمان
های جامعه شناسی ایران است؛ هر ننا که خیزش مطالعاتی و پژوهشی نناین سال اسهت کهه در
ایران شروع شاه است اما رصه آموزش هنوز نسبت به جامعه شناسی کودکی اقاامی جای انجهام
نااده و صرفاً به ارائه دو واحا درسی در سطح کارشناسی محاود شاه است .لذا ،این موضهوع مههم،
در کرسی های آموزشی ،همچنان مغفول ماناه است.

1

هماننا مرکز تحقیقات پاتولوژی اطفال دانشگاه شهیا بهشتی 1386؛ مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشهگاه شههیا
بهشتی 1386؛ مرکز تحقیقات ا صا کودکهان دانشهگاه شههیا بهشهتی 1386؛ مرکهز تحقیقهات سهالمت کودکهان در
شهرهای مختلف هماننا تبریز ،گیالن ،یزد ،زاهاان و  1387 ...به بعا که همگی تحت نظر وزارت بهااشت هستنا.
2
مؤسسه مطالعات و خالقیت کودک و نوجوان که در سال  1386به نوان یهک مؤسسهه خهاماتی پژوهشهی بها هها
کشف استعااد کودکان و نوجوانان  3تا  ،15تشکیل شها ،کهه مهاه فعالیهت آنهها در حهوزه روانشناسهی و روانشناسهی
اجتما ی است .الوه بر این مؤسسات مختلفی در زمینه مطالعه خالقیت و اسهتعااد یهابی کودکهان در ایهران کهار مهی
کننا؛ هماننا مؤسسه خالقیت کودکان دانشگاه آزاد اسالمی.
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نتیجه گیری
پلورالیسم اجتما ی و فرهنگی ،هر پژوهشگر جامعه شناسی را ملزم می کنا که با اتخهاذ رویکهردی
بومی ،در پژوهش های خود ،به زمینه های اجتما ی و فرهنگی جامعهه مهورد مطالعهه اش ،تمرکهز
نمایا .کودک و کودکی یکی از موضوع های نوین در رصه مطالعات جامعه شناختی است .هر ننا
که پرداختن به کودکان ،در قالب جامعه مورد پژوهش ،پیشینه ای طوالنی دارد اما کودک و کودکی
به نوان موضوع جامعه شناسی و حتی به نوان شاخه ای مجزا در رصهه جامعهه شناسهی بسهیار
نوین است .تالش برای ایجاد جامعه شناسی کودکی به نهوان شهکل نههایی مطالعهات کهودکی ،در
برخی جوامع ،زودتر آغاز شاه است .این جوامع ،بر اساس شرایط اجتما ی و فرهنهگ بهومی خهود،
مبانی و مبادی ویژه ای را برای شکل گیری برخی لوم به طور کلی و جامعهه شناسهی کهودکی بهه
شکل خا تر ،ایجاد می کننا .بنابراین ،جوامعی که آغازگر بحم های مربوط بهه جامعهه شناسهی
کودکی هستنا ،مولا رویکرد های نظری و روشی خاصی هستنا کهه بهر اسهاس فضهای مسهلط بهر
مطالعات بومی خودشان ،آنها را شکل داده انا .و برخی پژوهشگران نیز ،با اتکا بر رویکرد های بهومی
این جوامع مولا در حوزه نظری و روشی ،به مطالعه جوامع خود می پردازنا؛ ننین جوامعی ،مصر
کنناه بوده و معموالً فضای شناختی که توسط پژوهشگران آنها ،پیرامون یهک موضهوع ،شهکل مهی
گیرد؛ مبتنی بر زمینه های اجتما ی و فرهنگی آنها نیست.
دهه  ،1390در ایران « دهه کودکی» است .در اوایل این دههه توجهه بهه کودکهان ،کهودکی آنهها و
حقوق کودک در جامعه گسترش یافته و رونا مطالعات پیرامون موضوع کودک ،افزایش یافهت .ایهن
دهه ،او تحوالت فکری و فرهنگی نسبت به کودک و کودکی در ایران بهوده و هسهت .امها تحلیلهی
جامع از مطالعات لمی و اقاامات میاانی اجرایی ،نشهان مهی دهها کهه رصهه مطالعهات کهودک،
کودکی و حقوق کودک ،به دو حوزه شناسایی مسائل و آسیب های کودکان ،تفههیم معنهای ذهنهی
بزرگساالن مرتبط با کودکان (از جمله والاین ،معلمان و مایران و مسئوالن اجرایی) محهاود شهاه
است .تمرکز بر آسیب ها و مسائل یا تفهیم کنشگران مرتبط با کودکان ،با م شاه است که ،توجهه
و تمرکز به وضعیت فعلی جامعه ،جلب شود؛ لذا ،تاریخ ،همواره حلقهه مفقهوده بحهم هاسهت .هام
توجه به حافظه تاریخی ،پیرامون مباحم کودکی ،منجر به پذیرش مفاهیم ،معیارهها ،مقیهاس ههای
جوامع دیگر و کاربرد کورکورانه آنها در جامعه ایران شاه است .به این معنی که باون شناخت نظام
معنایی بومی ایرانی ،و با درکی مجزا از بستر جامعه ایران ،و گاهی با تأکیا بر نظریه های موجود که
معموالً وارداتی هستنا ،به مطالعهه کهودک پرداختهه شهاه اسهت .لهذا بیشهترین تأکیها در رصهه
مطالعات ،پژوهش ها و برنامه های اجرایی و مااخالتی ،پیرو آسیب ها و مسائل کودکان انجهام مهی
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شونا .مطالعه کودک و کودکی در ایران ،با محوریت مسائل و آسیب ها ،دو رونا مجزا برای متفکران
و پژوهشگران القه منا به این حوزه ایجاد می کنا -1 :کودک به نوان « سوژه در معرض خطر»،
« سوژه در بحران» و « کودک به نوان دردسر» -2 .کودک به نوان « سوژه خطرناک» « ،کودک
به نوان تهایا» و « کودک به نوان دردسرساز» .در هر دو رونها ،کهودک در برابهر « بزرگسهالی»
تعریف می شود .کودک کم خرد ،کم تجربه و ناتوان که بایا توسط بزرگساالن خردمنا ،با تجربهه و
دانا ،مورد مراقبت و کنترل قرار گیرد .در ننین حالتی کودک هم اپژه و ههم سهوژه اسهت .کهودک
زمانی که مورد مراقبت است ،اپژه ای برای بزرگساالن است که توسط آنها تعریف و تعیهین ماهیهت
شود ،لذا ،ترس از آسیب رسیان به کودکان ،منجر به حساس سازی جامعهه در برابهر آسهیب ههای
کودکان می گردد ،که در نهایت حساسیت جامعه نسبت به ناهنجاری های موجود برای کودکهان را
افزایش می دها .توجه و حساسیت زیاد نسبت به آسیب های کودکهان ،زمینهه را بهرای بهاز تولیها
بیشتر آسیب ها فراهم می کنا ،گویی که فضای حساس جامعه ،نسبت به آسیب هها ،آسهیب ههای
جایای برساخت می کنا؛ که منجر به هراس مومی شاه و حتی ،اغفال مومی نسبت به جامعهه
کودکان را ایجاد می کنا؛ به این معنی که کودکان دارای وضعیت بهنجار و یا دارای اسهتعااد برتهر،
مورد اغفال واقع می شونا ،که همین موضوع یک آسیب و مسأله ای اجتمها ی مههم بهرای جامعهه
است .زمانی که کودک نسبت به بزرگساالن سوژه است ،کودک مبنای داوری و قضهاوت بزرگسهاالن
قرار می گیرد .کودک به دلیل آسیب پذیری و بر انگیختن حس ترحم و مراقبت مهوم ،بهه نهوان
یک رتوریک اخالقی خواها بود که ههر نیهزی در رابطهه بها خهود را توجیهه مهی کنها .در ننهین
وضعیتی ،کودک و وضعیت او ،مبنایی برای تعیین و تفکیک والهاین (یها سرپرسهتان) خهو از بها،
والاین (یا سرپرستان) موفق از شکست خورده ،والاین (یا سرپرستان) شایسته از بی لیاقت خواهها
بود .لذا ،کودک مبنای تعریف پاری و مادری و همچنین ،نگونگی فرآینا مراقبت و کنتهرل اسهت.
این موضوع تعریف کنناه مسئولیت اجتما ی در برابر کودکان است ،که حتی از حوزه والاین و نهاد
خانواده فراتر رفته و به نهادهای مانی و ساختارهای رسمی دولهت ،فرافکنهی مهی شهود .مسهئولیت
فراگیر اجتما ی در برابر کودکان ،جامعه را به یک جامعه مراقبتی و کنترلی بهرای کودکهان تبهایل
می کنا که هم منجر به بهبود وضعیت کودکان مهی شهود و ههم زمینهه را بهرای تحایها قهارت و
املیت کودکان فراهم می کنا .این موضهع سهلطه بزرگسهاالن ،سهاختارها و دولهت بهر کودکهان را
توجیه و منجر به پنهان سازی و توجیه نا برابری های کودکان و بزرگساالن می گردد .به شکلی کهه
گاه موضوع فرو دستی و سلطه پذیری برای کودکان ،به یک طبیعت ثانویه تبایل می شود.
رویکرد « آسیب ها و مسائل» کودکان ،کودکی و حقوق کودک و نیهز تمرکهز بهر کودکهان قربهانی،
خاطی و یا مستعا خطر ،بر مطالعات مربوط به کهودک ،کهودکی و حقهوق کهودک در ایهران ،سهایه
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افکناه است .سلطه رویکرد حقوقی و آسیب شناسی و مبتنی بر مسأله گویی ،بیانگر تسلط رویکهرد
انگلیسی -آمریکایی بر فضای مطالعات پیرامون کودک در ایران است؛ رویکرد هایی که بهر مهواردی
همچون ،مسائل و آسیب های کودکان ،سیاست گذاری برای رفاه و حمایهت از کودکهان و پهژوهش
تجربی با کودکان و یا کنشگران و گروه های مرتبط با کودکان ،همچون والاین و معلمان ،آموزش و
پرورش و جامعه پذیری کودکان ،باز جامعه پهذیری کودکهان خهاطی و آسهیب-دیهاه و  ...متمرکهز
هستنا.
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 -11شعبان ،مریم ،)1399( ،جامعه شناسی کودکی در ایران :ظههور و دگردیسهی ،رسهاله دکتهری
جامعه شناسی ،دانشکاه لوم اجتما ی ،تهران ،دانشگاه تهران.
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 -23وودها ،مارتین ،)1397( ،جستاری در مطالعات کودکی ،ترجمه غنی ،زینب و همکاران ،تهران،
نشر جامعه شناسان.
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The Status of Studies of Childhood in Iran with an Introduction to the
Mastery of the Legal and Pathological Approach
D.r Maryam Shaban1

Abstract
The present study seeks to analyze the situation of child and childhood studies
in Iran or the history of child studies in Iran. In this regard, trying to identify the
first studies related to children and childhood is considered and then the choice
of historical approach is inevitable. Such an action is a resistance action against
the prevailing hegemonic views on the situation of child studies in the world
and seeks to identify and present the identity and nature of child studies in Iran
to the audience; It is as if he wants to bring marginalized and marginalized
communities into the context of childhood studies and make their voices louder.
It also indirectly defends the rights of children in Eastern societies; Because it
considers the right of children in Eastern societies to have indigenous culture
and social originality. Children who have the right to have original and credible
research and study literature about them and former children in their
community. The approach of the present research is qualitative - in time and
research method is also documentary analysis. The results of the research
indicate the existence of childhood studies in a general sense throughout the
history of Iran. However, sociological studies of children and infants in Iran
date back to the last decade and usually the existing studies in this field, due to
researchers 'lack of attention to the internal contexts and historical memory of
Iranian society and also researchers' focus on works translated from other
societies. , Is strongly influenced by non-native works and approaches (centered
on English and American works) that are usually pathological and ultimately
legal. Therefore, the sociology of children and childhood in Iran needs more
attention based on the context and internal historical memory as well as the
legal approach.
keywords: Childhood Studies, Child Sociology, Child Injuries, Child Rights.
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